
 

 

 

Det summer af liv på Frederiksberg!  

Så har vi igen trukket i arbejdstøjet og ser frem til et 

travlt, men spændende efterår. Vi håber I alle sammen 

har haft en dejlig og energigivende sommer, hvad enten I 

har tilbragt den i lunefulde Danmark, eller under varme-

re himmelstrøg.  

Denne udgave af Nyt fra Frederiksberg Forenede Bolig-

selskaber vil have fokus på noget af alt det, der foregår 

på Frederiksberg og i de enkelte afdelinger. Der er nem-

lig fart over feltet hvad angår de sociale og kulturelle 

arrangementer, både i de enkelte afdelinger og på Frede-

riksberg generelt.   

 

Frederiksberg Mesterskaberne 2017 

Det boligsociale partnerskab (herunder FFB) og Lokalpo-

litiet afholder for andet år i træk fodboldturneringen 

Frederiksberg Mesterskaberne. Det sker søndag d. 20. 

august kl. 12-18 på Jens Jessens Vej 24 på FBs baner. 

 En gruppe unge fra byen har et stort medansvar og del-

tager aktivt i planlægning og afvikling af dagen. Visionen 

er – udover at have en sjov og hyggelig dag – at skabe 

gode relationer til de unge gennem fodbolden, samt ska-

be dialog og bygge bro mellem boligområder, SSP, politi 

mv.  

Udover lokale unge fra boligområderne stiller der hold 

fra nærliggende fodboldklubber, lokalpoliti, asylfodbold, 

Ungecentret, Frederiksberg Kommune, SSP og unge 

hjemløse. Der er tale om et 7-mandsstævne og der er 

stadig få ledige pladser. Det koster 100 kr. pr. hold at 

deltage. Max 10 deltagere pr. hold.   

 

Streetparty 2017  

Igen i år løber Streetparty af staben i to områder på Fre-

deriksberg; fredag d. 18. august på Stjernen og lørdag d. 

19. august i Lindevangsparken. Begge dage fra kl. 15 – 

20. Som tidligere år vil der være fokus på streetsport, 

streetart, DJ og der vil være koncerter med GILLI, ICEKI-

ID og FOULI. 

Udover underholdning får gæsterne mulighed for selv at 

prøve kræfter af i parkour, streetart – og danseworkshop, 

rapbattle og meget, meget mere. På Stjernen vil du desu-

den kunne møde Pernille Høxbro fra Socialudvalget, som 

vil komme forbi og holde en tale. I Lindevangsparken 

kigger Borgmester Jørgen Glenthøj forbi. Streetparty  

 

afholdes for 7. år i træk og det plejer at være et tilløbs-

stykke for særligt unge fra Frederiksberg.    

 

 
 

Ungdommens folkemøde i Søndermarken 

Folkemødet afholdes under devisen at nutidens proble-

mer skal løses med fremtidens borgere 

Gennem deltagelse, samtale og fællesskab skal unge 

sammen udforske demokratisk deltagelse og medborger-

skab. Du vil bl.a. kunne høre mere om Venligboligplus 

konceptet, som i disse dage er på roadshow og gør stop 

på folkemødet. Her vil du kunne høre mere om ideerne 

bag projektet. Ungdommens Folkemøde finder sted d. 7.-

8. september 2017 i Søndermarken.  

 

Fællesspisning bringer folk sammen 

Er der noget, der kan samle folk på tværs af alder og 

andre forskelle, så er det god mad. Både på Stjernen og i 

Solbjerg Have er der jævnligt fællesspisning, hvor alle 

beboere der har lyst, kan komme og få et godt måltid og 

nogle hyggelige timer sammen. Den slags sociale tiltag 

har stor betydning for fællesskabet i afdelingerne. Som 

man siger; ”dem der spiser sammen, taler sammen” Og 

mange ting bliver lettere at takle i hverdagen, når vi taler 

.  med - og kender hinanden
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Integration gennem frivillighed i Vinstrupgaard 

Det kan være sin sag at flytte ind i en ny afdeling med 

nye naboer, normer og regler. Beboerne i Vinstrupgaard 

tog derfor en aktiv beslutning og valgte at byde deres 

nye syriske naboer velkomne. Det gjorde de ved at invi-

tere dem ind i fællesskabet i form af deltagelse i det fri-

villige arbejde. Med teltrejsning og hyggeligt samvær for 

både børn og voksne som ramme, blev det tydeligt at vi 

egentlig ikke er så forskellige. Nogen gange skal der ikke 

meget mere til.  

  

 
 

Nye Grønne forhaver i Nyelandshuse 
I forbindelse med renoveringen af Nyelandshuse blev de 

tidligere tilgroede bede ved Rolfs Plads omdannet til fine 

forhaver med udgang fra stuelejlighederne. Haverne 

kommer forhåbentlig til at danne fine rammer om det 

levede udendørs liv i afdelingen i lang tid fremover. 

 

 
 

Kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

Husk at du og din bestyrelse har en lang række mulighe-

der for at dygtiggøre jer og samle inspiration. Det kan ske 

på både kurser, seminarer, lokalkurser, konferencer og 

studieture. KAB tilbyder en række kurser, som er skræd-

dersyede for beboervalgte og som beboerdemokrat i FFB 

er det gratis for dig at deltage. Læs mere om hvad KAB 

tilbyder af kurser på kab-bolig.dk.  

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 

 


